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Til oppstart av reguleringsplan for del av Solberg  
 
Konklusjon: 
Kommunen gir sin tilslutning til at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for del av Solberg, 
basert på de opplysninger som kom fram under oppstartsmøtet 30.09.19 (se vedlagt referat), med 
følgende forbehold: 

 Det må gis et nytt navn på reguleringsplanen som ikke allerede er benyttet. 
 
 
Oppstart av regulering 
I følge plan- og bygningsloven § 12-8, annet ledd skal kommunen ta stilling til planspørsmålet så fort 
som mulig. Det må gis skriftlig samtykke til å gjennomføre varsling og kunngjøring om planoppstart. 
 
Kommunen har gjort en konkret vurdering av om forslaget kommer i konflikt med statlige og regionale 
rammer og mål, overordnede planer eller lokale forhold i planområdet eller tilstøtende arealer, eller 
kommunens praksis i tilsvarende saker. Saksbehandler har i samråd med planavdelingen kommet til at 
forslaget ikke kommer i konflikt med slike forutsetninger. Det samsvarer med kommunens praksis i 
tilsvarende saker, der formålet er i tråd med overordna plan. Det er derfor ingen grunn til å motsette seg 
at planarbeidet settes i gang, med forbeholdene som nevnt over. 
 
Kommunens reguleringsmyndighet er undergitt et fritt planfaglig og politisk skjønn. Et planinitiativ som er 
sluppet igjennom silingskontrollen i oppstartsfasen, kan derfor likevel bli stoppet når kommunen skal 
vurdere om endelig forslag skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen er altså ikke 
bundet av de tidlige vurderingene som ligger til grunn for denne tilslutningen. 
 
 
Oppfølging fra oppstartsmøtet: 
Etter avtale skulle saksbehandler følge opp spørsmål nevnt under siste punkt i referatet.  
 

1. Informasjon om hvem som gjorde undersøkelser ved Stuenes: 
Vi er noe usikre på dette, men mener det var Per Storemyr. Storemyr har uansett mye kunnskap 
om gruvene i Arendal. Se mer informasjon på denne nettsiden: https://per-storemyr.net/ 

 
2. Kommunen sjekker opp hvordan FK behandler saker etter kjøpesenterplanen: 

Fylkeskommunen behandler slike saker som samtykkebehandlinger. I en slik behandling er også 
Fylkesmannen høringspart. Saksbehandler i fylkeskommunen mente at det burde være mulig å 
gjøre en slik behandling som en del av høringen av planforslaget. Det er da viktig at 
problematikken omtales i planbeskrivelsen. Her må en vurdere konseptet opp mot formålet med 

https://per-storemyr.net/
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kjøpesenterplanen. Det står retningslinjer i planen om hva og hvordan ulike moment skal 
vurderes. Planforslaget bør også inneholde bestemmelser som sikrer at intensjonen følges opp i 
ettertid, f.eks. at det settes en minstestørrelse på hver forretningsenhet som kan etableres i 
området.  

  
3. Oversender søknad og vedtaket fra byggesak vedrørende legekontoret på nabotomta:  

Vi har ikke registrert at det er sendt inn søknad for oppføring av bygg på nabotomta gnr/bnr 
444/194. Vi har mottatt en kopi av et nabovarsel som omhandler planering, men ikke noe utover 
dette.  

 
4. Undersøker om det kreves utbyggingsavtale for påkobling til VA: 

Det er ikke krav til utbyggingsavtale for å kople på kommunalt VA. Det reguleres i første omgang 
av pbl. 

 
 
Gebyr 
Gebyr på kr. 10.000 vil bli ettersendt iht. gebyrregulativet. 
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/plansaker-priser/  
 
 
Vedlagt følger referat fra oppstartsmøtet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 

 
Gidske Houge 
Arealplanlegger  
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: KRISTIANIA EIENDOMSFORVALTNING AS /v Alf Ulven 
 
 

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/plansaker-priser/
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Referat oppstartsmøte 
 
Detaljregulering for del av Solberg  

 
Saksnummer: 19/5013  
Møtedato:   30.09.2019 
Sted:    Arendal kultur- og rådhus  
Tid:    12:00 – 13:00 
 
 
MØTEDELTAKERE 

 
Forslagsstiller: Alf Ulven 

 
Kristiania Eiendomsutvikling  

Konsulent: Lisbet Rake Zeiffert 
 

Stærk & co  

Fra kommunen:  Gidske Houge 
 

Planavdelingen, saksbehandler 

Referat sendes: 
 

Møtedeltakere 
 

  

 
Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold 
som forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte 
utredningsbehov for planarbeidet er forslagsstiller ansvarlig for er tilstrekkelig utredet ved 
innsending av endelig planforslag til kommunen. Verken oppstartsmøtet eller referatet gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen.  

 

Informasjon om planen fra forslagsstiller 
Navn på planen: Ønske om «Del av Solberg». Det finnes allerede en reguleringsplan med 
tilsvarende navn. Det må lages et nytt navn til kommende planforslag. Kan man bruke 
eiendomsnummer? Alternativt se til naboplanene, Solberg Vestre I og II.  
 
Forslagsstillers intensjoner/planide 
Formålet med planen er å legge til rette for et næringsområde, som kan hjemle ulike typer 
næringsvirksomhet, herunder kontor, forretning, lager, tjenesteyting m.m. 
Som i naboplanen, reguleringsplan for del av Solberg Vestre, er det ønskelig å se på et 
kombinert formål med forretning/kontor/lager/industri/tjenesteyting. Foreløpige planer er å 
planere området ned til ca. kote +55. En får da fyllinger, ev. en løsning med kombinasjon 
av mur og fylling, mot nordøst og øst. Detaljeringsnivå på byggeområdene må vurderes. 
Det er mest hensiktsmessig å ikke detaljere reguleringsplanen for mye, ved å vise interne 
kjøreveier og parkeringsplasser, da det vil være vanskelig å dele inn byggeområdene og 
tomtene uten at konkrete etableringer er avklart. Antall bygninger er derfor også vanskelig 
å anslå. Det må reguleres inn hoved adkomstveg til byggeområdet fra eksisterende 
veisystem i området. 
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Tidligere sakshistorikk   
Området kom inn som byggeområde ved revisjon av kommuneplanens arealdel 2013-
2023. Det ble da knyttet følgende rekkefølgekrav til området: Reguleringsplan for nytt 
veisystem Myrene – Stoa må være vedtatt, før området Solberg Vestre (BA 01) kan 
reguleres/tas i bruk til bygge- og anleggsformål.  

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel 2019-2029 ble området diskutert på ny med 
følgende fokusområder: 

• Mulighet for å inkludere boligformål i de kombinerte formål 
• Omfanget av byggeområdet (avgrensning mot gruveområdet) 
• Markagrenser  
• Rekkefølgekravet knyttet til E18 

 
Kommuneplan 2019-2029 ble vedtatt 24. mai 2019. Følgende ble da bestemt: 

• Det åpnes ikke for boligformål innenfor området. Formålet er endret fra bebyggelse 
og anlegg til næringsformål.  

• Byggeområdet reduseres slik at gruveområdet blir liggende som LNF-område 
• Markagrenser omfatter ikke området 
• Rekkefølgekravet knyttet til E18 endres til «Før området Solberg Vestre (BA 01) 

kan reguleres/tas i bruk til bygge- og anleggsformål, må nytt veisystem Myrene – 
Stoa være planmessig avklart.» 

 
Det er tidligere sendt inn planinitiativ (04.04.19). Intensjonen var da å gå utover avsatt 
byggeareal i kommuneplanens arealdel. Administrasjonen ga følgende tilbakemelding i 
brev datert 06.06.19:   

1. Planinitiativet er ikke i tråd med nylig vedtatt kommuneplan. Kommunen ønsker å 
bevare gruveområdet grunnet hensyn til kulturmiljø og kulturminner. 

2. Rekkefølgekravet anses ikke oppfylt. Kommunedelplanen er enda ikke vedtatt, 
men signaler per dags dato tyder på at det vil bli etablert to halve kryss for Arendal. 
Det ene vil da være ved Harebakken og det andre ved Stoa. Nåværende kryss vil 
måtte bygges om og større areal kreves, ikke bare til veibanene for nye E18, men 
også til påkjøringsramper, nye tilførselsveier og kollektiv. Selv om selve kollen 
ligger utenfor båndleggingssonen er det knyttet mye usikkerhet til adkomsten. 

3. Planinitiativet kommer også i konflikt med regional plan for senterstruktur og handel 
i Aust-Agder, da det meste av planområdet ligger utenfor definert handelsområde 
på Stoa. 

 
Under et oppfølgende møte 14. juni ble det gitt tilbakemelding om at en kan åpne for en 
oppstart dersom dette kun omfattet det avsatte byggeområdet. Det reviderte planinitiativet 
er basert på denne tilbakemeldingen. Arendal bystyre har 27. sep. vedtatt kdpl for E18.  
 
Planens avgrensning  
Det er kun den del av eiendommen som er avsatt til fremtidig næringsområde, område 
BA01 på kommuneplanens arealdel, som blir tatt opp til regulering. Dette området har en 
størrelse på ca. 17 daa. I tillegg er det tatt med et mindre areal nord for område BA01, for 
å kunne regulere inn adkomstvei inn til området, som ikke ligger innenfor reguleringsplan 
for del av Solberg Vestre. 
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AVKLARINGER ETTER § 2  
Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet 
Følger kommunens «standard» med befaring ved førstegangsbehandling. Utover lovens 
krav legges det ikke opp til noen særskilte medvirkningsformer.  
Krav til ROS analyse følger av pbl.   
 

Konsekvensutredning  
Kommunen har etter en helhetlig vurdering kommet fram til at reguleringsplanen ikke 
utløser krav om konsekvensutredning. Området kom inn i KP 2013-2023 og ble der 
konsekvensutredet. Skulle offentlige myndigheter mene at planforslaget kommer inn under 
KU forskriftens § 6 b, jf. vedlegg 1 punkt 24, kan en begrensning på størrelse på 
utbyggingen tas inn i planforslaget. Administrasjonen har likevel poengtert at en må gjøre 
ekstra undersøkelser og vurderinger med tanke på gruvene, se punkt under.  
 

Andre utredninger om bestemte tema 
Kommunen ønsker at gruvene i området blir lokalisert med mer eksakt utstrekning. Dette 
av hensyn til både kulturminnet og risiko for fare, jf. situasjonen ved Stuenes. 
Saksbehandler sjekker opp hvem som gjorde undersøkelsene ved Stuenes.  
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Felles behandling etter pbl § 12-15 
Usikkert på nåværende tidspunkt. Kan være aktuelt, men varsles da sammen med 
høringen av planforslaget.   
 

Hva kommunen kan bidra med i prosessen: 
På det nåværende tidspunktet er det ikke nevnt særskilte forhold (utover rask 
saksbehandling).  
 

Behov for dialogsmøter 
Ikke foreløpig, men kan være aktuelt dersom noe skulle dukke opp 
 

Overordnet fremdriftsplan 
Det planlegges kunngjøring når referat er ferdig og sendt.  
Planforslag kan mulig sendes inn før jul eller på nyåret.  
 

Kontaktpersoner 
Oppdragsgiver: Kristiania Eiendomsforvaltning AS v/Alf Ulven. Tlf: 92 25 00 00. e-post: 
ulven@kristiania.com  
Konsulent: Stærk & co as v/Lisbet Rake Zeiffert. Tlf.: 90936620. e-post: lrz@staerk.no 
Kommunen: Saksbehandler Gidske Houge. Tlf: 37013760. e.post: 
gidske.houge@arendal.kommune.no 
 

Er det aktuelt å stoppe planinitiativet etter § 12-8 
Nei 
 

Vurdering av fagkyndighet 
Stærk & co kan levere planens dokumenter. Kartlegging av gruver bestilles eksternt.  
 

 

 

SAK / TEMA  
Overordna planer 
Kommuneplanens arealdel 2019-2029 angir området som byggeområde for næring. Det er 
knyttet følgende rekkefølgekrav til området: 
Før området Solberg Vestre (BA 01) kan reguleres/tas i bruk til bygge- og anleggsformål, 
må nytt veisystem Myrene – Stoa være planmessig avklart. 

Kollen er ikke tidligere regulert og inngår ikke i en arealbasert kommunedelplan.  
Området ligger utenfor avgrensningen av forretningsareal for Stoa, fastsatt i regional plan 
for senterstruktur og handel.  

mailto:ulven@kristiania.com
mailto:lrz@staerk.no
mailto:gidske.houge@arendal.kommune.no
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Ut fra næringsinteressene er det viktig å sikre arbeidsplasser i kommunen. Det er også 
viktig med fleksibilitet for å imøtekomme fremtidens behov. Ut fra beliggenhet vil det være 
mest aktuelt med næringsarealer knyttet til kategori B eller C (næringsareal strategien 
2017-2030 angir Stoa / industritoppen som B/C-område).  
 

Klima 
Det er etablert en buss-linje i området, primært grunnet behov for å sørge for tilbud til 
politi-stasjonen. Bussen går to ganger i timen. Holdeplassen er rett ved avkjøringen til 
planområdet.  
Det er ikke etablert fortau eller gang- og sykkelvei i området.  
Gjennom planarbeidet må parkeringskrav vurderes ut fra formål og beliggenhet. Kravene 
må settes som både minstekrav og makskrav. Det skal settes krav til både bil og sykkel. 
Ansatte foretrekker å låse inn sykkel fremfor åpen parkering. Behov for el-lading må 
vurderes.  
I planarbeidet må det utarbeides en mobilitetsplan, dvs. en oversikt over hvordan kunder 
og ansatte kommer seg til og fra området. Gjennom denne planen kan en vurdere om det 
er tiltak en enkelt kan gjennomføre for å få flere til å benyttes kollektiv eller sykle.  
Når det gjelder reguleringsformål har administrasjonen i kommunen diskutert dette internt. 
Spørsmålet er om det skal åpnes for alle formålene listet i planinitiativet. Her er hensynene 
til næringsinteressene dels i konflikt med overordna planer og tema klima, dvs. det å 
etablere virksomheter med høyt antall ansatte og kunder kun der det ligger godt til rette for 
kollektiv, gange og sykkel.  
Det er i strid med kjøpesenterplanen å etablere forretning i området. Det er i 
kjøpesenterplanen forbud mot etablering av handel i et belte på 500 meter fra E18 utenfor 
areal definert i planen (dette arealet ligger utenfor unntaks-området). Administrasjonen 
mener det kan være greit med bilforretning eller andre former for storhandel, men dette må 
da godkjennes av fylkeskommunen. Kommunen sjekker opp om fylkeskommunen kan 
godkjenne slik bruk gjennom reguleringsplanen eller om det krever særskilt behandling. 
Tjenesteyting vil være i strid med kommuneplanen som angir området som næring. 
Administrasjonen mener slik virksomhet bør forbeholdes andre deler av kommunen som 
har eksisterende infrastruktur med bedre tilbud for gående og syklende, samt nærhet til et 
godt kollektivtilbud. Utbygger ønsker å beholde formålet til oppstartsmeldingen for å få 
innspill fra høringsparter. Utbygger mener det kan være aktuelt som en «plan B», dersom 
det aktuelle konseptet med storhandel ikke lar seg etablere.   
Rene kontorbedrifter bør i henhold til næringsarealstrategien lokaliseres på A-lokaliteter. 
Utbygger er enig i dette.   

 
 
Sosial infrastruktur 
Ikke aktuelt tema  
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Teknisk infrastruktur 
Vann: Her er det både forbruksvann og brannvann mer enn 50 l/s oppe ved Volvo, privat 
ledning, og nærmere politistasjonen, kommunal ledning. 

 
Avløp: Må kobles opp vestover mot JM Auto 
Håndtering av overflatevann: Ved å sende overvann mot Solbergvannet vil det kunne gi 
økt risiko for forurensning. Vannet brukes som badevann. I planarbeidet må en vurdere 
hvilke tiltak som kan være aktuelle for å forhindre en uheldig påvirkning på Solbergvannet.  
Renovasjon: Ikke aktuelt tema (egen avtale for næringsavfall)  
Veg: I dag er det privat vei fra den kommunale veien. Eierformen på denne anbefales 
videreført.  
Trafikksikkerhet: Åsbieveien har trafikk med uttrykning fra brann og politi og høy andel 
lastebiler / trailere til og fra Industritoppen. Det er viktig å tenke trafikksikkerhet både i 
utforming av kryss ved Åsbieveien og sikring av myke trafikanter fra holdeplassen. I 
reguleringsplanen må en vurdere dagens avkjørsel, og om denne tilfredsstiller krav til sikt. 
Planarbeidet må vise om dagens avkjøring kan benyttes, eller om utbygging må avvente 
reguleringsplan for E18 og en eventuell gjennomføring av fremtidig løsning. 
Rekkefølgekrav om sikring av myke trafikanter kan være aktuelt knyttet til forretning, 
kontor og tjenesteyting. Eventuelt også industri om det innebærer mange arbeidsplasser. 
Det er usikkert om det er planlagt noen tiltak for gående eller syklende i forbindelse med 
utbygging av nabotomta (legesenter). Saksbehandler sender over søknad og vedtak 
knyttet til den saken.   
Brannteknisk: Følger forskrift.  
 

Sosiale forhold / møteplasser / barn og unges interesser / familieboliger 
Ikke aktuelle tema  
 

Universell utforming/TEK 17  
Følger kravene i forskriften.  
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Folkehelse 
Det ligger boliger mellom planområdet og E18, og flere boliger ved Solbergvannet. 
Støyende og støvende virksomheter kan få betydning for nærliggende boliger. Dette 
vurderes nærmere i planarbeidet.  
 
Landskap  
I følge planinitiativet tenkes det å planere området ned til kote 55. Området vil da bli 
liggende høyt i forhold til omgivelsene, og vil bli eksponert sett fra vannet. 
Administrasjonen har diskutert internt om det kan vurderes å senke flaten ytterligere. Dette 
kan så vurderes opp mot stigning på adkomstvei og hvordan området vil bli eksponert.  
Utbygger ønsker eksponering mot industriområdet og E18.  
Konsulent har ikke enda anbefalt løsning på hvordan terrengforskjeller skal tas mot øst. 
Her kan det enten benyttes mur, fylling eller en kombinasjon av de to. Det vil være viktig å 
tenke avbøtende tiltak i dette området for å dempe eksponeringen sett fra vannet. Dette 
kan f-eks. være å kle fyllingen med jord og plante trær.   
Mot sør og turveien ser det ut til at området vil bli liggende lavere enn tilgrensende terreng. 
Dette vil dempe eksponering sett fra denne siden.  
Det er viktig å vise hvordan terrengforskjellene østover og sørover skal tas. Snitt må 
leveres til planforslaget. 
 

Friluftsliv 
Det er ikke kjente stier innenfor planområdet, men området ligger nær vestlandske 
hovedvei og Solbergvann. Rundt vannet er det i andre sammenhenger vært snakket om å 
etablere en rundtur. Eksponering mot disse områdene vil være aktuelt å vurdere i 
planarbeidet (se under landskap).   
 

Biologisk mangfold 
Det er i artsdatabanken ikke registrert arter på kollen, men det er registrert flere arter i eller 
rundt Solbergvann. Vannet er også registrert som en naturtype med verdisetting viktig 
(ikke forsuret restområde). Verdiene er viktig med tanke på avrenning / overvann (se 
under).  
 

Sjø og vassdrag 
Planområdet ligger i sin helhet utenfor byggegrensen mot Solbergvannet (50 meter). 
 
Kulturminner og kulturmiljø  
Solborg gruveområde ligger ca. 200 meter vest-sydvest for Solborgvann. Det har en 
utstrekning på ca. 200 x 300 meter, og er en typisk skarnforekomst. Totalt er det registrert 
20 gruveobjekter. I tillegg finnes to hestevandringer og rester etter fundamentet til en 
dampmaskin. 
Området er tidligere kartlagt, men kun grovt vist på et eldre kartgrunnlag. Gruvene, inkl. 
gangene og sjaktene, må kartlegges for å sikre hvor tett utbyggingen kan ligge uten å 
ødelegge området. Viser det seg at det er konflikt mellom avgrensningen av gruvene og 
avgrensningen av næringsområdet i kommuneplanen vil det være aktuelt å bruke 
hensynssone for å sikre interessene.  
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Landbruk 
Ikke aktuelt tema  
 

Forurensning 
Ikke aktuelt tema  
 

ROS 
Krav til ROS-analyse framgår av pbl § 4-3  
Faren for flom anses som liten. 
Avgrensningen av hensynssonen for jerngruver i kommuneplanens arealdel har tatt 
hensyn til at det kan være underjordiske ganger som har en større utstrekning enn hva 
som er registrert på overflaten. Det kan imidlertid være at underjordiske ganger strekker 
seg lenger ut enn hensynssonen. Utbygger gjøres oppmerksom på dette. 
 

Eiendomsforhold 
Åsbieveien Holding AS står oppført som eier av 444/218 
 

Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav  
Rekkefølgekrav vil avhenge av utredninger som gjøres i planarbeidet. Mulige krav kan 
være knyttet til problematikk knyttet til trafikksikkerhet og eksponering mot Solbergvannet.  
 

Opplegg for planprosess  
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram (se over).  
Det avholdes felles befaring i forbindelse med førstegangsbehandlingen.  
Krav til innsendt planmateriell er listet på kommunens nettside.  
 
Utbyggingsavtale  
Det er ikke planlagt offentlige formål. Saksbehandler dobbeltsjekker med kommunalteknikk 
om påkobling på VA-anlegg krever avtale.   
  
Krav til oppstartsmeldingen 
Beskrivende tekst om formål med planarbeidet 
Kart med planavgrensning. Kartet skal være påført gnr/bnr. 
Referat fra oppstartsmøte skal være vedlagt. 
 

Annet: 
Kommunen følger opp: 

• Informasjon om hvem som gjorde undersøkelser ved Stuenes. 
• Kommunen sjekker opp hvordan FK behandler saker etter kjøpesenterplanen  
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• Oversender søknad og vedtaket fra byggesak vedrørende legekontoret på 
nabotomta.  

• Undersøker om det kreves utbyggingsavtale for påkobling til VA. 
 

 
 

9. oktober 2019  
Saksbehandler  Dato 
Referent 
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VEDLEGG TIL REFERAT 
 

Generell informasjon  
Utgifter i forbindelse med "Melding om oppstart" må forslagsstiller dekke. 
Det samme gjelder utgifter til nødvendig fagkyndig bistand i planbehandlingen, f. eks. 
støyvurderinger, undersøkelser av forurenset grunn, arkeologiske undersøkelser o. l., 
uavhengig av når disse utføres. 
 
Planmateriale 
Alt planmateriell skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl. § 12-3. 12 ukers fristen for 
saksbehandling anses ikke som påbegynt før det innsendte planforslaget er fullstendig.  

Det er et absolutt krav at digitale plankart leveres i henhold til standardene ”Nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister”. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-
planforskriften-.html?id=570324.  

Planen kan ikke fremmes politisk før dette kravet er oppfylt.  

Plangebyr 
Det må betales gebyr for følgende i samsvar med enhver tids gjeldende gebyrregulativ: 

• Oppstartsmøte 
• Førstegangsbehandling 

 
Behandlingsgebyr finnes her: Plansaker - priser 

  

http://kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Teknisk-sektor/Plan-bygg-og-oppmalingsetaten/Regulering/Framstilling-av-plankart/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/plansaker-priser/
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Overordna kommunale planer og styringsverktøy  
 
Planstrategi for Arendal kommune 2015-2019 
 
Regional areal- og transportplan (ATP) (under arbeid) 
 
Kommuneplanens arealdel 2019 – 2029 
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-
styringsdokumenter/kommuneplan-2019-2029/ 
  
Kommuneplanens samfunnsdel 
Samfunnsdelen ble vedtatt i 2011. Det jobbes nå med revidering som forventes vedtatt i 
2020.  
  

Kommunedelplaner – areal  
• Kommunedelplan Agderparken Nord (2018)  
• Kommunedelplan for His bydelssenter (2017)  
• Kommunedelplan E18 Tvedestrand – Arendal (2012)  
• Kommunedelplan for Sykkeltrafikk i Arendal (2011) 
• Kommunedelplan Myra Bråstad (2009) 
• Kommunedelplan for Barbu (2007) 

 
  
Temaplaner 

• Kommunedelplan for kulturminner (under arbeid) 
• Kommunedelplan for klima- og energi (2019) 
• Kommunedelplan for kultur (2017)  
• Kommunedelplan for trafikksikkerhet (2016)  
• Kommunedelplan for tidlig innsats (2015)  
• Kommunedelplan for sykkeltrafikk (2011)  
• Kommunedelplan for landbruket (2009) 
• Landbruk tiltaksplan 2014-2017 
• Kommunedelplan for småbåthavner (2009) 
• Kommunedelplan for grønnstruktur (2005) 
• Kommunedelplan for bevaring (2003) 
• Barnehage og skolebruksplan 2017-2020  
• Næringspolitisk handlingsplan 2017-2023  
• Plan for helse- og levekår 2015-2030  
• Sti- og løypeplan (2009)  

  
 
Tekniske planer 

• Kommunens VA-norm – sist oppdatert 05.07.2019 
• Veinorm for Arendal kommune – datert 14.10.2005 (under revisjon)  
• Forskrift om avfall for Arendal, Froland og Grimstad kommuner – 24.11.2016  

 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/kommuneplan-2019-2029/
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/kommuneplan-2019-2029/

